
Streszczenie 

 
Na świecie istnieje wiele różnorodnych modeli opieki nad niemowlętami  

i małymi dziećmi. Ich charakter jest uzależniony między innymi od położenia geograficznego, 

miejsca zamieszkania, kultury, wieku i osobowości rodziców, ich pochodzenia oraz okresu w 

historii. Aktualnie dużą popularnością cieszą się serwisy parentingowe, poradniki dotyczące 

wychowywania dzieci i niemowląt oraz szkoły rodzicielstwa. Obecny w kulturze zachodniej 

model wychowywania dzieci znacznie odbiega od modelu obecnego w kulturach pierwotnych. 

Dobrym przykładem jest tutaj karmienie dzieci mlekiem modyfikowanym, wożenie ich w 

wózkach dziecięcych, obawa rodziców przed przyzwyczajaniem dziecka do noszenia na 

rękach, wczesne rozszerzanie diety (już w 4. miesiącu życia dziecka), podawanie smoczków, 

czy też próba nauki dzieci samodzielnego zasypiania. Jednym z trendów pojawiających się we 

współczesnym społeczeństwie jest tzw. rodzicielstwo bliskości, kładące nacisk na relację z 

dzieckiem, dostępność emocjonalną rodziców oraz dbanie o zrównoważony rozwój 

emocjonalny dziecka i odpowiadanie na jego potrzeby.  

W niniejszej rozprawie doktorskiej przeanalizowano wpływ karmienia piersią  

i nawyków dzieci na rozwój zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego. Karmienie piersią 

jeszcze do niedawna było uznawane za obowiązek, który jednak nie powinien trwać dłużej niż 

kilka miesięcy. Obecnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz UNICEF zalecają 

rozpoczęcie karmienia piersią noworodka już  

w pierwszych godzinach po porodzie oraz wyłączne karmienie piersią przez pierwsze  

6 miesięcy życia dziecka. Według tych samych zaleceń niemowlęta powinny być karmione na 

żądanie, czyli tak często jak dziecko tego chce, a nie w narzuconych odstępach czasu. Butelki 

do karmienia i smoczki nie powinny być stosowane. Po ukończeniu 6. miesiąca życia zalecane 

jest rozszerzanie diety dziecka bezpiecznymi produktami spożywczymi, będącymi składową 

dobrze zbilansowanej diety, podczas gdy karmienie piersią powinno być kontynuowane do 

ukończenia drugiego roku życia dziecka lub dłużej. Wiele środowisk, m.in. zgromadzonych 

wokół Centrum Nauki  

o Laktacji czy też Fundacja „Rodzić Po Ludzku”, zabiega o właściwą edukację przyszłych 

matek oraz kładzie duży nacisk na karmienie niemowląt wyłącznie mlekiem kobiecym, jeśli 

tylko jest to możliwe. Według wielu źródeł, karmienie piersią jest optymalną i najlepszą metodą 

odżywiania noworodków i niemowląt.  

Szczegółowym celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest ocena związku pomiędzy 

nawykami dietetycznymi dzieci, w szczególności nawykiem przedłużonego karmienia piersią, 



a występowaniem zaburzeń w obrębie ich układu stomatognatycznego. Dodatkowymi celami 

badania była ocena związku pomiędzy nawykami higienicznymi dzieci, a także rodziców, oraz 

poziomem edukacji rodziców  

i stanem zdrowia jamy ustnej dzieci. 

Badanie, składające się z 4 etapów, zostało przeprowadzone w 2019 roku: 

ETAP I – wypełnienie ankiety dotyczącej zdrowia i rozwoju dziecka poprzez rodziców. 

Rodzice wypełniali ankietę samodzielnie w poczekalni albo przed wizytą, w domu.  

ETAP II – badanie stomatologiczne matki dziecka. 

ETAP III – badanie stomatologiczne dziecka. 

ETAP IV – badanie stomatologiczne ojca dziecka, jeśli było to możliwe. 

Badania stomatologiczne były przeprowadzone przez autorkę. Wykonano je zgodnie z 

zaleceniami WHO, przy pomocy lusterka stomatologicznego i zgłębnika  

w sztucznym oświetleniu. W trakcie badania dzieci siedziały na fotelu stomatologicznym 

samodzielnie lub na kolanach u jednego z rodziców. 

W badaniu wzięło udział 109 dzieci z województwa lubelskiego. Średni wiek dzieci w 

dniu przeprowadzania badania wynosił 41 miesięcy. Grupa była zróżnicowana pod względem 

wieku (SD = 27,79). W badaniu wzięły udział 54 dziewczynki  

i 55 chłopców. Spośród 109 badanych dzieci 26 było obciążonych chorobami przewlekłymi, 

np. astmą, wrodzonymi wadami układu pokarmowego, atopowym zapaleniem skóry (AZS), 

wadami wrodzonymi serca, nawracającym zapaleniem ucha oraz w jednym przypadku – 

zespołem Pierre’a-Robina. Spośród 109 badanych dzieci  

86 było karmionych piersią (79%). 43% spośród badanych dzieci było na wizycie  

u lekarza dentysty po raz pierwszy. Kolejne 18% badanych na wizytę do stomatologa 

przychodziło rzadziej niż raz na rok. Zdecydowana większość badanych dzieci (61,5%) 

przyjmowała w czasie swojego dotychczasowego życia co najmniej raz antybiotyk. Ponad 

połowa badanych dzieci (55%) nie przyjmowała dotychczas steroidów. 46%  

z badanych dzieci przyszło na świat siłami natury, 38% urodziło się poprzez cesarskie cięcie, 

w przypadku 16% wystąpił brak danych. Średnia wieku, w którym pojawił się pierwszy ząb u 

dziecka wynosiła 7,24 miesiąca w przypadku dziewczynek oraz 6,40 miesiąca w przypadku 

chłopców. 79% spośród badanych dzieci było karmionych piersią. 41% dzieci miało podawane 

mleko modyfikowane, zatem niektóre dzieci były karmione w sposób tzw. mieszany – piersią 

oraz mieszanką. 29% dzieci otrzymywało mleko modyfikowane w nocy. Średnia czasu, przez 

który dziecko było karmione piersią wynosiła 12,56 miesiąca. Średnia wieku, do kiedy dziecko 

spało przy piersi wynosiła 16,48 miesiąca. 3% dzieci miało myte zęby częściej niż 2 razy 



dziennie, 27% dzieci dwa razy dziennie, 32% dzieci (największa grupa) raz dziennie, 4% 

rzadziej niż jeden raz dziennie.  

Najważniejszymi zaburzeniami w obrębie układu stomatognatycznego, które zostały 

poddane analizie, były: współczynnik puw/PUW oraz występowanie wad zgryzu. Sprawdzone 

zostały zależności pomiędzy poszczególnymi nawykami, występującymi u dzieci i ich 

rodziców a częstotliwością występowania wyżej wymienionych zaburzeń. 

Badanie stomatologiczne rodziców zostało wykonane w celu oceny występowania 

zależności pomiędzy współczynnikiem PUW rodzica i puw dziecka oraz potencjalnej korelacji 

między występowaniem wad zgryzu u rodziców i dziecka. Zależności te zostały wzięte pod 

uwagę podczas rozpatrywania wpływu czynników środowiskowych na puw oraz występowanie 

wad zgryzu. Dodatkowo sprawdzony został związek nawyków i zachowań rodziców z wyżej 

wymienionymi zaburzeniami  

u dzieci.   

Do analizy korelacji i siły związku między zmiennymi wykorzystano: współczynnik 

Eta, miarę Eta kwadrat, analizę wariancji, współczynnik rho Spearmana, test chi-kwadrat 

Pearsona, współczynnik V-Cramera i Phi. 

W analizie zmiennych wzięto pod uwagę takie czynniki, jak: przebieg ciąży matki, 

ogólny stan zdrowia dziecka i jego ewentualne choroby ogólne, czynniki socjometryczne, 

nawyki żywieniowe dziecka, nawyki związane z higieną jamy ustnej dziecka i rodziców, PUW 

rodziców, występowanie wad zgryzu u rodziców oraz nawyki  

i parafunkcje dziecka.  Wszystkie zależności uzyskane w czasie badań zostały zbadane, jednak 

poniżej opisano tylko te istotne statystycznie. 

Wykazano występowanie statystycznie umiarkowanej siły związku między 

zażywaniem antybiotyku (η =0, 414) i steroidów (η = 0,402) a liczbą puw dziecka. Niska 

statystycznie siła związku wystąpiła także pomiędzy stosowaniem leków doustnych (η = 0,345) 

i liczbą puw. Nie wykazano występowania istotnej korelacji pomiędzy częstością odbywania 

wizyt u stomatologa przez dziecko a jego liczbą puw. Wykazano występowanie statystycznie 

istotnie umiarkowanej zależności pomiędzy wiekiem w dniu badania (Rho = 0,502) a puw 

dziecka. Im starsze dziecko w dniu badania, tym wyższe miało puw. Nie wykazano 

występowania statystycznie istotnych zależności pomiędzy karmieniem piersią a puw dziecka. 

Karmienie piersią nie wpływało w sposób istotny na wskaźnik intensywności próchnicy 

dziecka. Stwierdzono występowanie statystycznie wysokiej siły związku pomiędzy długością 

spania przy piersi (η = 0,795) i wieku, do jakiego karmiono dziecko piersią (η = 0,716)  

a występowaniem wad zgryzu u dziecka. Nie wykazano występowania statystycznie istotnego 



związku pomiędzy długością karmienia piersią a puw dziecka. Nie wykazano statystycznie 

istotnego związku pomiędzy karmieniem piersią a występowaniem wad zgryzu i 

nieprawidłowości zębowych. Wykazano występowanie statystycznie dużej siły związku 

pomiędzy długością karmienia piersią a występowaniem wad zgryzu  

i nieprawidłowości zębowych u dzieci (η = 0,605).  

Długość karmienia piersią w umiarkowanym stopniu wpływała na występowanie wad 

zgryzu i nieprawidłowości zębowych (η2 = 0,427). Stwierdzono występowanie statystycznie 

niskiej siły związku pomiędzy zasypianiem przy butelce  

(η = 0,207) a puw dziecka. Wykazano występowanie umiarkowanej korelacji pomiędzy 

częstotliwością odbywania wizyt u stomatologa przez matkę a częstością wymiany szczoteczki 

dziecka (rho = 0,662). Podobnie umiarkowaną zależność wykazano  

w przypadku ojca (rho = 0,538). Częstość spożywania warzyw i owoców (η2 = 0,242), 

przekąsek (η2 = 0,189) i sposób rozszerzenia diety (η2 = 0,162) w słabym stopniu wpływały na 

liczbę puw dziecka. Wykazano występowanie statystycznie niskiej siły związku pomiędzy 

nagryzaniem błony śluzowej policzków przez dziecko (η = 0,244)  

a puw dziecka. Wykazano występowanie statystycznie niskiej zależności pomiędzy używaniem 

wspólnych sztućców przez rodziców i dziecko a puw dziecka (η = 0,125). Używanie smoczka 

nie wpływało na puw dziecka. Wykazano występowanie statystycznie istotnej niskiej 

zależności (Phi = 0,213) pomiędzy używaniem smoczka  

a występowaniem wad zgryzu u dzieci (χ2 = 4,034). Nie wykazano występowania istotnych 

statystycznie zależności pomiędzy wadami i nieprawidłowościami zębowymi  

u rodziców i dziecka. Wykazano występowanie statystycznie niskiej siły związku pomiędzy 

spaniem z otwartymi ustami przez dziecko (η = 220) a puw dziecka.  

Na podstawie uzyskanych danych można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy karmieniem piersią oraz mlekiem 

modyfikowanym a wzrostem współczynnika intensywności próchnicy u dzieci. Istnieje 

zależność między zasypianiem przez dziecko z butelką a jego liczbą puw.  Wiek, do 

którego dziecko karmione jest piersią i okres spania przy piersi mogą mieć wpływ na 

rozwój wad zgryzu u dziecka.  

2. Nawyki żywieniowe dzieci (częstość spożywania przekąsek, częstość picia herbaty, 

częstość spożywania słodyczy, częstość spożywania warzyw i owoców) mają związek 

ze wzrostem wskaźnika intensywności próchnicy.  

3. Częstotliwość mycia zębów przez rodziców wpływa na częstotliwość mycia zębów 

przez dziecko. Wraz ze wzrostem częstotliwości odbywania wizyt stomatologicznych 



przez matkę rośnie częstotliwość wymiany szczoteczki do zębów dziecka.  Niski 

poziom edukacji prozdrowotnej rodziców (jedzenie  

z dzieckiem tymi samymi sztućcami, picie z tych samych naczyń) zwiększa ryzyko 

rozwoju choroby próchnicowej u dziecka.  

4. Istnieje zależność pomiędzy nawykami higienicznymi a stanem jamy ustnej dziecka.  

Wraz ze wzrostem wieku dziecka w którym rodzice wprowadzają pastę do zębów u 

dzieci rośnie prawdopodobieństwo rozwoju próchnicy  

u dziecka. Istnieje związek pomiędzy występowaniem krwawienia podczas 

szczotkowania zębów a wskaźnikiem intensywności próchnicy u dziecka. 

5. Ogólny stan zdrowia pacjenta ma wpływ na stan jego jamy ustnej. Przyjmowanie 

doustnych leków przeciwbólowych ma związek z rozwojem wad zgryzu oraz puw 

dziecka. Ponadto przyjmowanie antybiotyków oraz steroidów przez dzieci powoduje 

wzrost ryzyka powstania próchnicy. 

6. Nie stwierdzono związku pomiędzy występowaniem parafunkcji a wskaźnikiem 

intensywności próchnicy u dziecka, z jednym wyjątkiem – nagryzania błony śluzowej 

policzków. Spanie z otwartymi ustami zwiększa ryzyko rozwoju choroby próchnicowej, 

z kolei używanie smoczka zwiększa ryzyko rozwoju wad zgryzu.  

7. Istnieje konieczność wzmożonej edukacji rodziców z zakresu prawidłowego żywienia 

oraz pielęgnacji dzieci od momentu urodzenia w celu eliminacji szkodliwych nawyków, 

mogących negatywnie wpłynąć na dobrostan ich jamy ustnej.  

 

 

  



Summary  

 

There are many different models of care for infants and young children all around the 

world. Their character depends on the geographical location, culture, age, and personality of 

the parents, their origin, and the period in history. Nowadays, parenting websites, guides on 

bringing up children and babies, and parenting schools are very popular. The model of raising 

children present in Western culture differs significantly from the model present in primitive 

cultures. A good example here is feeding babies with modified milk, carrying them in strollers, 

parents' fear of getting the baby used to carry them on their hands, early expansion of the diet 

(as early as 4 months of age), feeding teats, trying to teach babies to fall asleep on their own. 

One of the trends emerging in modern society is the so-called closeness parenting, emphasizing 

the relationship with the child, emotional accessibility of parents and caring for the balanced 

emotional development of the child, and responding to its needs. 

This doctoral dissertation analyzes the influence of breastfeeding on the development 

of stomatognathic system disorders. Recently, breastfeeding was often considered an 

obligation, but it should not last longer than a few months. Currently, the World Health 

Organization (WHO) and UNICEF recommend starting breastfeeding of the newborn in the 

first hours after birth and exclusive breastfeeding for the first  

6 months of a child's life. According to the same recommendations, infants should be fed on 

demand, i.e. as often as the child wants it, and not at the imposed intervals. Feeding bottles or 

teats should not be used. After the age of 6 months, it is recommended to expand the child's diet 

with safe foods that are part of a well-balanced diet, while breastfeeding should be continued 

until the age of two or longer. Many environments, incl. gathered around the Lactation Science 

Center or the Human Giving Birth Foundation (Fundacja Rodzić po ludzku) strives for the 

proper education of future mothers and places great emphasis on feeding infants only with 

natural milk, whenever it is possible. According to many sources, breastfeeding is the optimal 

and best method of nourishing newborns and infants. 

The specific aim of this doctoral dissertation is to assess the relationship between the 

dietary habits of children, particularly prolonged breastfeeding, and the occurrence of 

stomatognathic system disorders. Additional objectives of the study were to assess the 

relationship between the hygiene habits of children and parents, as well as the level of parental 

education and the health of the children's oral cavity. 

The study, consisting of 4 stages, was conducted in 2019: 



STAGE I  – completing a questionnaire concerning the health and development of a 

child by parents. Parents filled in the questionnaire on their own in the waiting room 

or at home before the visit. 

STAGE II – professional dental examination of the child's mother. 

STAGE III – professional dental examination of the child. 

STAGE IV – professional dental examination of the child's father (optionally). 

The dental examination was carried out independently by the author, it was performed 

following WHO recommendations, using a dental mirror and a probe under artificial lighting. 

During the examination, the children sat on the dentist's chair alone or on the lap of one of the 

parents. 109 children (54 girls and 55 boys) from the Lublin Voivodeship took part in the study. 

The mean age of the children was 41 months. The group differed in terms of age (SD = 27.79). 

Of the 109 subjects, 26 were burdened with chronic diseases such as asthma, congenital 

malformations of the digestive system, atopic dermatitis (AD), congenital heart defects, 

recurrent otitis, and in one case – the Pierre-Robin sequence. Out of 109 examined children, 86 

of them were breastfed (79%). 43% of the children visited a dentist for the first time. Another 

18% of respondents visited a dentist less than once a year. The vast majority of the children 

(61.5%) had taken an antibiotic at least once during their lifetime. More than half of the children 

(55%) have not taken steroids so far. 46% of the children were born naturally, 38% were born 

via cesarean section, and 16% of respondents did not answer. The mean age at which the first 

tooth appeared was 7.24 months for girls and 6.40 months for boys. 79% of the children were 

breastfed. 41% of children were fed formula milk, so some children were fed mixed – 

breastfeeding and formula milk. 29% of children were given formula milk at night. The mean 

time a child was breastfed was 12.56 months. The mean age until the baby was asleep at the 

breast was 16.48 months. 3% of children had their teeth washed more than twice a day, 27% of 

children twice a day, 32% of children (the largest group) once a day, 4% less than once a day. 

The most important stomatognathic system disorders, which were analyzed for this 

study, were the dmf/DMF ratio and the occurrence of malocclusion. The relationships between 

individual habits in children and their parents and the frequency of the above-mentioned 

disorders were checked. The dental examination of the parents was performed to assess the 

relationship between the parental DMF and the child's dmf/DMF and the potential correlation 

between the occurrence of malocclusion in parents and children. These dependencies were 

taken into account when considering the influence of environmental factors on the perm and 

the occurrence of malocclusion. In addition, the relationship between the habits and behavior 

of parents and the above-mentioned disorders in children was checked. 



The following tests were used to analyze the correlation and the strength of the 

relationship between the variables: Eta coefficient, Eta square measure, analysis of variance, 

Spearman's rho coefficient, Pearson chi-square test, V-Cramer, and Phi coefficient. 

The following factors were taken into account in the analysis of variables: the course of 

the mother's pregnancy, general health of the child and its possible general diseases, sociometric 

factors, child's eating habits, oral hygiene habits of the child and parents, parents' DMF, 

malocclusion in parents, habits, and parafunctions of the child. All relationships obtained during 

the study were examined, however, only those statistically significant (p < 0.05) are described 

below. 

Moderate strength of the relationship between the use of an antibiotic (η = 0.414) and 

steroids (η = 0.402) and the child's dmf was demonstrated. There is also a low strength of the 

relationship between the use of oral drugs (η = 0.345) and the number of dmf. There was no 

significant correlation between the frequency of visits to a dentist by a child and dmf. There 

was a significant moderate correlation between the age (Rho = 0.502) and the child's dmf. The 

older the child, the higher the dmf. There was no significant relationship between breastfeeding 

and the baby's dc. Breastfeeding does not significantly affect the caries severity index. A high-

strength relationship was found between the length of breastfeeding (η = 0.795) and the age of 

breastfeeding (η = 0.716) and malocclusion in children. There was no significant relationship 

between the length of breastfeeding and the child's dmf. There was no significant association 

between breastfeeding and the occurrence of malocclusion and dental abnormalities. The strong 

correlation between the duration of breastfeeding and the occurrence of malocclusion and dental 

abnormalities was demonstrated (η = 0.605). 

The length of breastfeeding has a moderate influence on the occurrence of malocclusion 

(η2 = 0.427). Low strength of the relationship was found between falling asleep with the bottle 

(η = 0.207) and the child's dmf. A moderate correlation was found between the frequency of 

mother dental visits and the frequency of replacement of the child's toothbrush (rho = 0.662). 

Similarly, a moderate relationship was shown in the case of the father (rho = 0.538). The 

frequency of vegetables and fruit consumption  

(η2 = 0.242), snacks (η2 = 0.189), and the way of extending the diet (η2 = 0.162) weakly 

influenced the number of the child's dmf. A low-strength relationship was demonstrated 

between the biting of the cheek mucosa by the child (η = 0.244) and the child's dmf. A low 

correlation was found between the use of shared cutlery by parents and the child and the child's 

dmf (η = 0.125). There was a significantly low correlation (Phi = 0.213) between the use of a 

pacifier and the occurrence of malocclusion  



(χ2 = 4.034). There was no significant relationship between dental parents’ malocclusion and 

the child’s malocclusion. The association between sleeping with an open mouth (η = 220) and 

a child's dmf is low. 

Based on the obtained data, the following conclusions can be drawn: 

1. There was no correlation between breastfeeding or modified milk and an increase in 

the caries intensity factor. There is a correlation between a baby falling asleep with a 

bottle and the child’s dmf. The age to which a child is breastfed, and the period of 

breastfeeding may influence the development of malocclusion. 

2. Children's eating habits (the frequency of eating snacks, the frequency of drinking 

tea, the frequency of consuming sweets, the frequency of eating vegetables and fruits) 

are related to an increase the child’s dmf. 

3. The frequency with which parents brush their teeth affects the frequency with which 

a child brushes their teeth. Along with the increase in the frequency of dental visits by 

the mother, the frequency of replacing the child's toothbrush increases. A low level of 

pro-health education of parents (eating with the child the same cutlery, drinking from 

the same bottles) increases the risk of developing a caries disease. 

4. There is a correlation between hygiene habits and the condition of the child's oral 

cavity. As the age of the child increases at which the parents introduce toothpaste, the 

likelihood of the child developing tooth decay increases. There is a relationship between 

the occurrence of bleeding during tooth brushing and the rate of caries intensity in a 

child. 

 5. The general health of the patient influences the condition of his oral cavity. Taking oral 

painkillers is related to the development of malocclusion and the child's dmf. Moreover, 

taking antibiotics and steroids by children increases the risk of caries. 

6. There was no relationship between the occurrence of parafunction and the caries severity 

index in the child with one exception - biting of the cheek mucosa. Sleeping with an open 

mouth increases the risk of developing caries while using a pacifier increases the risk of 

developing malocclusions. 

7. There is a need for increased education of parents in the field of proper nutrition and care 

for children from birth to eliminate harmful habits that may adversely affect the well-being 

of the oral cavity. 

 

 


